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S B O T   2 0 0 3 :   E M   B U S C A   D A   E X C E L Ê N C I A

Já está quase tudo pronto para o Congresso Brasileiro
de Ortopedia e Traumatologia, que vai acontecer em

Recife, de 29 de outubro a 1º de novembro. Além
de trazer um programa científico abrangente,

o encontro conta com muitas novidades:
inscrição gratuita aos membros
recertificados (até 30/09), Dia dos
Comitês, distribuição do DVD de
Semiologia, dos três livros de Condutas
em Ortopedia e do Catálogo de
Membros da SBOT a todos os sócios
quites com suas anuidades. O Jornal da
SBOT traz um mapa do congresso para
os leitores se envolverem e participarem

ativamente deste evento.

A distribuição de renda no Brasil é uma
das mais injustas e perversas de todo o
mundo; a distribuição da saúde é pior,
mais injusta e revoltante.

Recife 2003
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SBOT
35º CBOT

se mobiliza
para o

Saúde em
 xeque

Saúde em
 xeque

Os três livros de Condutas em
Ortopedia, o DVD de Se-
miologia e o Catálogo dos
Membros da SBOT já estão
em fase de finalização.
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 www.sbot.org.br
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  presidente

Ao instituir um prêmio para prevenir o
trauma em ocupantes do banco de trás
a SBOT deu um exemplo de cidadania.

Trauma
Prevenção  ao
  Trauma

A Classificação Brasileira
Hierarquizada de Pro-
cedimentos Médicos traz
grandes benefícios para
os ortopedistas.
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SBOT cria programa para reciclagem
dos ortopedistas na área restrista do
portal SBOT.
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Casos clínicos
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 não temos furadeiras

Ligue grátis  0800 557268

EDITORIAL

2

PALAVRA DO PRESIDENTE

próteses

Outro dia, conversando com colegas
que trabalham num grande hos-
pital, alguns estavam se queixando

da falta de instrumental de Ortopedia no
centro cirúrgico.  Diziam eles que nunca viram
tantas próteses de quadril e de joelho
importadas. Estavam agora utilizando próteses
de porcelana, porém várias cirurgias de
trauma foram suspensas naquele dia por falta
de ... furadeiras. O que isto significa? Significa
que a saúde no Brasil continua a não merecer
a atenção mínima para tirá-la do atoleiro, da
incompetência, do desprezo pela saúde do
pobre, que luta e resiste nas filas formadas
de madrugada por um atendimento nem
sempre digno. A distribuição de renda no
Brasil é uma das mais injustas e perversas de
todo o mundo; a distribuição da saúde é pior,
mais injusta e revoltante.
Basta olhar ao nosso redor, basta avaliar o
nosso próprio comportamento, que nos induz
a tratar pacientes com todas as condições e
arsenal cirúrgico de primeiro mundo, mas não
conseguimos tratar pacientes do SUS por falta
de vagas, de material e de medicamentos
básicos. Diariamente chegam aos nossos
hospitais pacientes com fraturas de punho,
ombro, joelho e quadril que, após 30 ou 40
dias, são amontoados nos prontos-socorros
e obrigados a freqüentar diariamente os
ambulatórios, onde a fila de espera para uma
cirurgia eletiva pode durar até dois anos.
Temos fila até para tumor.
Quando estes pacientes finalmente
conseguem a vaga, não raramente têm sua
cirurgia suspensa inúmeras vezes por falta
de exames, de condições ou até de
sensibilidade por parte de hospitais ou de

profissionais da saúde. Nossa formação
humanitária não pode mais tolerar tamanho
desrespeito pelo ser humano, pois somos
muitas vezes obrigados a conviver com duas
situações totalmente opostas. Do atleta de fim
de semana que torce levemente seu joelho,
faz ressonância magnética, tratamento
fisioterápico imediato e nos consulta várias
vezes, ao trabalhador sem carteira assinada
que sofreu uma queda do andaime e tem
suspeita de fratura do calcâneo, que faz uma
radiografia de péssima qualidade no PS, há
uma enorme diferença.  Este último irá "penar"
por muitos dias atrás de uma tomografia e,
quando conseguir, sua fratura já deverá estar
viciosamente consolidada...
Nenhuma crítica a quem tem o direito e a
sorte de ser bem atendido, mas nunca,
como médicos e cidadãos, podemos
aceitar esta situação de crescente penúria
que se encontra a saúde pública no Brasil.
Temos de cobrar compromisso com os 130
milhões de brasileiros que só têm direito
ao SUS e que precisam ser tratados
como cidadãos que merecem uma
assistência médica decente.  Sabemos que
existem algumas "ilhas" de excelência,
porém insuficientes e já com problemas.
Pagar aos hospitais que mantém convênio
com o SUS valores suficientes para suas
despesas mínimas e adotar uma tabela de
honorários médicos compatível com o nosso
trabalho e responsabilidade constituem um
passo inicial muito importante para solucionar
um problema que é de todos nós.

 George Bitar
Editor-Chefe

O
furadeiras Premiada

Conscientização
     Premiada
AASociedade Brasileira de Ortopedia

e Traumatologia continua firme
em sua luta para diminuir o

número de vítimas do trânsito nas grandes
cidades. Ao instituir o Prêmio SBOT de
Prevenção ao Trauma em Ocupantes do
Banco de Trás, demos um bom exemplo
de como as sociedades médicas podem
ajudar a resolver um dos maiores
problemas do País. O Prêmio visa a
incentivar ortopedistas e jornalistas de
todos os órgãos e veículos de imprensa
do País a refletirem sobre a utilização do
Cinto de Segurança no Banco de Trás por crianças, jovens,
adultos e idosos. Nosso objetivo é conscientizar as pessoas
que o simples ato de afivelar um cinto pode salvar suas vidas.
No caso da imprensa, poderão concorrer reportagens veiculadas
até 20 de outubro e o vencedor de cada categoria � mídia impressa,
rádio e televisão � receberá um prêmio de R$ 5.000,00.
Os ortopedistas poderão concorrer enviando registros de
casos atendidos envolvendo traumas por acidente de trânsito.
Nosso objetivo é fazer um levantamento dos acidentes dessa
natureza.  Nesta edição estamos encartando o regulamento do
prêmio para jornalistas e um modelo da ficha a ser preenchida
pelo ortopedista. Você pode fazer cópias e enviar quantos casos
quiser, até 20 de outubro. O prêmio será uma viagem para o
congresso da Academia Americana de Ortopedia de 2004, em
São Francisco, EUA.
Não deixe de participar de mais este desafio. Inscreva-se no Prêmio
SBOT de Prevenção e participe ativamente da divulgação dessas
informações em seu Estado. Além de contribuir ativamente para a
diminuição da violência no trânsito no Brasil, você poderá ganhar
uma passagem para participar de um dos maiores congressos de
ortopedia e traumatologia!

José Sérgio Franco
Presidente SBOT
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Pré-lançamento
do catálogo
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SBOT 2003: EM BUSCA DA EXCELÊNCIA

Visite o seu portal www.sbot.org.br

A idéia foi do presidente da SBOT, José Sérgio Franco: produzir três livros de
Condutas em Ortopedia (Adulto, Trauma e Pediatria) através da CEC, para
constituírem um verdadeiro manual para os ortopedistas. Cada volume foi dividido
em 30 capítulos, escritos por 90 autores. Atualmente em fase de finalização, os três
volumes da obra deverão começar a ser impressos no início de outubro pela Revinter.
O projeto é coordenado pelo presidente da CEC, Osvandré Lech. Nesta entrevista,
os editores-chefes Arnaldo Hernandez (Ortopedia Adulto), Cláudio Santili (Ortopedia
Pediátrica) e Fernando Baldy (Trauma) destacaram a iniciativa do presidente da
SBOT e a dedicação dos autores em entregar os textos no prazo determinado

Qual é a avaliação que se
pode fazer do projeto como
um todo?
Arnaldo Hernandez - É um projeto
extremamente importante porque
disponibiliza para os ortopedistas,
sobretudo para aqueles que
não podem participar de
cursos e congressos, uma
publicação atualizada e de fácil
acesso. A partir de agora os
colegas terão um texto que
poderá ser consultado em
qualquer local ou horário e
rapidamente resolver mais de
90% das situações do dia-a-dia,
e o mais importante: sem nenhum
custo.

Fernando Baldy - Essa foi uma
iniciativa muito
importante encabeçada
pelo presidente da
SBOT, Sérgio Franco.
Esse projeto propicia
uma virada de
consciência no sentido
de auxiliar efetivamente
o ortopedista como
parte da educação
continuada. Precisamos
reconhecer o empenho
da diretoria da SBOT
em realizar esse projeto num prazo
recorde e com altíssima qualidade
técnica, assim como o trabalho
daqueles que viabilizaram sua
impressão.

Cláudio Santili - É uma iniciativa
inovadora, a partir de uma
determinação do presidente
da SBOT, em oferecer ao
ortopedista informações sobre
as principais patologias dentro
da especialidade, praticamente a
um custo zero. Eu não conheço
outra especialidade que tenha feito
esse tipo de empreendimento.
Mais uma vez a ortopedia está
inovando em relação à educação
continuada.

Quais foram os
temas abordados?
Arnaldo Hernandez - O
livro de Ortopedia
Adulto engloba os
membros superiores,
coluna e os membros
inferiores. Procuramos
abordar as patologias
mais freqüentes no dia-
a-dia.

Fernando Baldy -
Abordamos as principais
patologias dentro da Ortopedia
Traumatológica e procuramos
proporcionar  não apenas uma
visão da patologia em si, mas
também seu tratamento. Nunca
ouvi falar de uma obra tão

completa e atualizada
quanto esta.

Cláudio Santili - O livro
de Ortopedia Pediátrica
é muito abrangente,
com assuntos que vão
desde o aspecto da
formação óssea, com
doenças que acometem
o osso de uma forma
generalizada até do-
enças específicas e toda

a parte de traumatologia. Aliás a
grande ênfase é justamente na
traumatologia pediátrica, porque o
trauma continua sendo um dos
principais problemas do universo
infantil e é preciso que o
ortopedista esteja pre-
parado para abordar
essas afecções.

Como foi a escolha
dos autores?
Arnaldo Hernandez -
Foi feita de comum
acordo entre a diretoria
da SBOT e os membros
da CEC. Um dos critérios
foi priorizar profissionais
com  larga vivência

clínica e muita ex-
periência no nível
nacional.

Fernando Baldy -
Foram contemplados
autores de todas as
regiões do País porque
também é importante
trazer a experiência
regional de cada es-
pecialista. O fato de o
profissional já ter

publicado artigos a respeito do
mesmo assunto também foi levado
em consideração.

Cláudio Santili - Foi um critério
técnico-científico, onde o conhe-
cimento prático e a formação
profissional diferenciada foram
levados em consideração.

Qual foi a parte mais difícil?
Arnaldo Hernandez -  Nosso
maior desafio foi tentar adequar
todos os textos dentro de uma
estrutura homogênea, porque
apesar de termos definido um
roteiro, cada autor possui um estilo
diferente, mas era preciso dar uma
formatação semelhante para todos
os livros.

Cláudio Santili - Essa foi uma
discussão que os três editores-
chefes  tiveram com o presidente
da CEC, Osvandré Lech. Embora
todas as orientações tivessem sido

dadas, alguns autores
se estenderam mais
em alguns assuntos
nos quais tinham
maior conhecimento e
foi difícil manter um
formato padrão, mas
após uma primeira
edição decidimos in-
terferir o mínimo pos-
sível para que preva-
lecessem o estilo e a
opinião do autor.

Fernando Baldy

Um projetoPioneiroPioneiro ODVD de Semiologia
               Ortopédica  da SBOT

já está sendo finali-
zado e deverá entrar em fase
de produção nos próximos dias.
O coordenador do projeto,
Edgard dos Santos Pereira disse
que, ao todo, foram 44 horas
de gravação em apenas quatro
dias. "Esse projeto superou
minhas expectativas. A Johnson
& Johnson, que patrocinou o

DVD, enviou um profissional dos Estados Unidos para
organizar e acompanhar todo o trabalho, de modo
que ele acabou se tornando num projeto
internacional", disse.
Segundo ele, a idéia de produzir um  DVD de
Semiologia Ortopédica partiu do presidente da SBOT,
Sérgio Franco, com o objetivo de fornecer ao
ortopedista uma ferramenta para estabelecer um
protocolo para o exame físico do paciente. Nesse
aspecto, o DVD vai beneficiar não apenas os médicos
em formação, mas também aqueles que já atuam
no mercado há vários anos.
 "Convidamos 16 colegas de todas as regiões do
Brasil, já experientes em gravação de imagens. Todos
aceitaram prontamente participar de um projeto
ousado e moderno, realizado em tempo recorde".
Atualmente o DVD está em fase de edição de
imagens, som, locução e  trilha sonora. O trabalho
de reprodução das seis mil cópias deve ser iniciado
em setembro e o lançamento está previsto para
ocorrer durante o 35º CBOT, com distribuição gratuita
para todos os membros quites com as anuidades da
SBOT. Posteriormente o projeto será distribuído
também para a América Latina, Portugal e outros
países.

OCatálogo dos
             Membros da SBOT
             2003 já está sendo
impresso, com o pré-
lançamento previsto para o
dia 19 de setembro, como
parte das comemorações

pelo Dia do Ortopedista. A distribuição também será
feita pelos representantes da Novartis, empresa que
está patrocinando o projeto para os membros quites
com as anuidades da SBOT. Segundo o editor do
catálogo, Renato Graça, a grande inovação em
relação ao primeiro catálogo, publicado em 1998
durante a gestão de Karlos Mesquita, é a inclusão
da data de aniversário e do e-mail dos ortopedistas,
fato que vai permitir um contato mais ágil e barato.
Grande parte dos ortopedistas que atualizaram os
dados possuem e-mail próprio, em número superior
ao da Academia Americana. O catálogo traz,
também, informações de todas as regionais e comitês
da SBOT.

Atualização
PERMANENTEPERMANENTE

Dia 19 de setembro:Dia 19 de setembro:

Edgard dos
Santos Pereira

Pré-lançamento
do catálogo
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ASBOT criou o projeto
       Casos Clínicos on Line,

mais uma alternativa
para a reciclagem profissional
dos ortopedistas, com início
previsto para a segunda
quinzena de setembro e
acesso a partir do Portal da
SBOT na Internet. O
coordenador do
projeto, Kodi
Kojima, afirmou
que se trata de um
meio de edu-
cação médica
continuada à dis-
tância de fácil
acesso, utilizando
a internet com
casos clínicos
c o m e n t a d o s .
"Com isso pro-
piciamos mais uma forma do
ortopedista se atualizar, de
forma prática, como se es-
tivesse avaliando um paciente
no seu consultório" disse.
Cada caso clínico será
composto por várias imagens
e perguntas nas áreas de
anatomia, biomecânica ou
epidemiologia,  classificação e
exame físico,  diagnóstico por
imagem e diagnóstico di-
ferencial, tratamento e com-

plicações. "Ao todo serão
cinco ou seis perguntas de
múltipla escolha. No final o
colega terá um gabarito
com as repostas corretas e
comentários sobre cada
questão, além de um breve
resumo sobre a patologia
estudada", explicou.

A confecção dos
casos clínicos foi
solicitada aos 13
Comitês de Espe-
cialidades da
SBOT e a escolha
dos temas teve por
critério a eleição
das patologias
mais representa-
tivas e interes-
santes em cada
espec ia l i dade .

"Teremos casos clínicos de
doenças do ombro e cotovelo,
coluna, punho e mão, quadril,
joelho, pé, ortopedia pediá-
trica, doenças osteometa-
bólicas, artroscopia, fixadores
externos, medicina desportiva,
tumores ósseos e trauma",
finaliza Kodi Kojima. A partir
do lançamento, será a-
presentado um caso clínico
por semana, em sistema de
rodízio entre as especialidades.

Atualização
ONLINE

Atualização
   ONLINE

A SBOT e o Ministério da Saúde,
juntamente com outras instituições,
constituíram um Grupo de Trabalho em

alta complexidade para readequar a Política
Nacional de Assistência Traumato-ortopédica a
ser adotada no âmbito do Ministério da Saúde.
O Grupo de Trabalho foi criado pela Secretaria
de Assistência à Saúde e a primeira reunião
aconteceu em agosto. A SBOT foi representada
por Marcos Musafir.

No encontro foi construída uma primeira minuta
de Portaria e seus anexos, contemplando os
anseios e os desejos que a realidade faculta.
"Este documento será colocado à disposição dos
ortopedistas e dos cargos de liderança da
especialidade para contribuições, críticas ou
acréscimos necessários e será novamente
discutido em setembro, ficando a SBOT como o
órgão técnico nesta área junto a seus Comitês
e Regionais", informou Marcos Musafir.

A

Kodi Kojima

Acampanha lançada
pela SBOT em
parceria com a

Academia Nacional de
Medicina continua cres-
cendo em várias cidades
do País. No último dia 30
de agosto foi a vez de
Barretos - cidade do
interior de São Paulo
famosa por organizar o
maior rodeio do mundo -
receber os representantes da SBOT. O
lançamento da campanha foi feito pelo
presidente da SBOT, José Sérgio Franco, no
estádio da Festa do Peão de Barretos - 2003,
que reúne centenas de milhares de pessoas
de todas as regiões do País.
A comitiva da SBOT foi composta pelos
professores Norbert Haas, presidente da
Sociedade Alemã de Cirurgia do Trauma e
presidente  da Comissão Técnica da AO e

SBOT discute alta complexidadeSBOT discute alta

CASOS CLÍNICOSCASOS CLÍNICOS

Sérgio Franco, Gotfried Köberle, Norbert
Haas, Ricardo M. Pereira, Milton Soares

A festa do Peão de Barretos, um dos principais eventos do País, foi
palco para a continuidade da vitoriosa campanha pelo uso do cinto

de segurança no banco de trás

PREVENÇÃO

BARRETOSCampanha agita BARRETOS
Ricardo M. Pereira, Norbert Haas, Milton
Soares, Carlos Domingues e Walter Pena

Carlos Domingues, da
Universidade do México,
e pelos ortopedistas
Milton Soares, Gotfried
Köberle, Walter Pena e
Ricardo Marzola Pereira
da Costa.  Ao todo,
foram distribuídos 10 mil
folhetos da campanha  e
após o evento, a
comitiva saiu em visita
ao Hospital do Câncer

de Barretos.
A campanha na TV - No dia 28 de agosto
a campanha da SBOT pelo uso do cinto de
segurança no banco de trás se fez presente
na novela 'Mulheres Apaixonadas', exibida
pela TV Globo, com a recomendação do uso
sendo feita pela atriz Christiane Torloni.
Participe você também, organizando em sua
cidade a campanha pelo uso do cinto de
segurança no banco de trás.
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Caros colegas,

A data do congresso maior da
SBOT está se aproximando. Este
congresso tem por objetivo
atender às necessidades dos
ortopedistas do ponto de vista
científico e possibilitar a troca de
experiências com  professores de
todo o País. As belezas naturais
de Recife e a característica
fraternal dos pernam-
bucanos, associada ao
empenho de toda a
diretoria da SBOT e da
comissão organizadora,
com certeza irão garantir
o sucesso do XXXV CBOT,
a começar pelo valor da
inscrição, que é o mais
barato dos últimos
tempos.
A programação científica
foi definida de forma a
garantir a reciclagem e a
atualização de todos os con-
gressistas, com a realização de 25
conferências internacionais, 21
temas de atualização, quatro
temas oficiais, 26 cursos, 20
sessões Como eu trato, 15 mesas-
redondas, 234 temas livres e 110
pôsteres. O Dia dos Comitês
estará de volta com temas de
grande interesse nas diversas

subespecialidades em ortopedia e
traumatologia.
A SBOT está fazendo altos
investimentos para garantir que
todos os ortopedistas participem
ativamente do seu congresso
anual. Os membros recertificados
quites com a SBOT terão inscrição

gratuita até 30 de setembro, em
virtude do Ano da Recertificação,
movimento encampado pela CEC
para incentivar os colegas a se
recertificarem.
Além disso, os ortopedistas irão
receber os três livros de Condutas
em Ortopedia (Adulto, Pediatria e
Trauma), cujos capítulos foram
escritos por 90 renomados autores
de todo o Brasil, o DVD sobre

Semiologia Ortopédica, com
aulas ministradas por 16
professores, e o novo Catálogo

dos Membros da SBOT.
Os três projetos deverão
ser distribuídos gratuita-
mente durante o CBOT,
aos membros quites
com suas anuidades.
Outro momento im-
portante será o Fórum
de Defesa Profissional,
onde os ortopedistas
terão oportunidade de
discutir o momento
atual da ortopedia

brasileira e trazer sugestões e
propostas para o resgate do
respeito e da ética no exercício da
nossa profissão.

Agosto/2003

35O CBOT
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Tudo isso aliado a um pro-
grama sociocultural minuciosa-
mente elaborado, com city
tour, passeios às cidades his-
tóricas do interior do estado
e ao litoral.
A maior recompensa que
podemos esperar por todo
o nosso empenho é a sua
presença. Não fique de fora do
maior encontro da Ortopedia
Brasileira!

Participe do XXXV CBOT!

José Sérgio Franco
Presidente da SBOT

 Romeu Krause
Presidente do XXXV CBOT

Recife, 29 de outubro a 1º de novembro
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Recife, 
XXXV Congresso BrasileXXXV Congresso Brasile

Opróximo congresso anual da SBOT é um evento que deverá ficar guardado na memória. Não apenas pelo fato de ser
realizado numa das regiões mais belas do Brasil, mas também, por sua contribuição para a atualização e reciclagem
profissional dos ortopedistas. Os programas científico e sociocultural foram minuciosamente elaborados para garantir uma

estadia proveitosa para os congressistas e seus acompanhantes. Este ano, o congresso terá um formato diferente - híbrido, como
prefere o presidente, Romeu Krause. Os temas de Atualização, Temas Oficiais e o Fórum Defesa de Profissional serão realizados em
sala única, sempre pela manhã, garantindo a unidade dos ortopedistas nos assuntos de interesse geral.  À tarde o formato muda
radicalmente, com a apresentação dos cursos, temas livres e assuntos específicos em salas separadas. Tudo isso aliado a uma
programação social imperdível, com shows, jantares, desfiles, city tour em Recife e passeios pelos mais belos locais do litoral
pernambucano.

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

Local

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

I
Horário Atividade

14h às 15h15

07h45 às 09h15
09h15 às 09h30
09h30 às 11h30
11h30 às 12h30
12h30 às 13h30
13h30 às 14h10
14h15 às 14h50
14h50 às 15h05
15h05 às 16h05
16h10 às 17h15
07h45 às 09h15
09h15 às 09h30
09h30 às 11h30
11h30 às 12h30
12h30 às 13h30
13h30 às 14h10
14h15 às 14h50
14h50 às 15h05
15h05 às 16h05
16h10 às 17h15

17h15

09h  às15h Dia dos Comitês

Dia

29/10
4a feira

30/10
5a feira

31/10
6a feira

01/11
Sábado

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Temas de Atualização

Conferências Internacionais
Temas Livres
Mesas Redondas Modernas
Cursos

Temas de Atualização
Temas Oficiais

Conferências Internacionais
Como eu Trato / Quando eu faço

Temas Livres
Mesas Redondas Modernas
Cursos

Temas de Atualização
Defesa Profissional

Conferências Internacionais
Como eu Trato

Temas Livres
Mesas Redondas Modernas
Assembléia Geral

15h15 às 15h35
15h35 às 15h55

16h às 17h
17h10 às 18h10

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Sala A1

Sala A4

Sala  C4

Sala C5

Sala C2

Sala C3

Auditório Ribeira

Sala C1

Auditório Beberibe

Auditório Brum

Teatro Guararapes

Auditório Tabocas

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Sala A5XIII

Veja o que Recife preparou para você!Veja o que Recife preparou para você!
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29 de outubro a 1º de novembro

Agosto/2003

eiro de Ortopedia e Traumatologiaeiro de Ortopedia e Traumatologia

A SBOT estimulou a inscrição gratuita de todos os membros recertificados quites com suas anuidades, incluindo aqueles que já enviaram a
documentação necessária, mas que ainda não tiveram seus nomes deferidos pela Comissão Executiva. �Ao contrário do que se pensa, a
inscrição não é grátis, é um incentivo�, esclareceu o presidente do congresso, Romeu Krause, lembrando que a gratuidade vale apenas para
o congresso de Recife, e não inclui cursos, programação social e outras atividades. Mas não são apenas os recertificados que serão
beneficiados: durante o congresso, todos os membros quites com a SBOT irão receber gratuitamente os três livros de Condutas em Ortopedia
(Adulto, Pediatria e Trauma), o DVD de Semiologia Ortopédica e o novo Catálogo de Membros da SBOT.

20032003

Investindo nos ortopedistas

Temas Livres

Foram inscritos 629 temas
livres e a escolha dos
melhores foi feita por uma
comissão formada por 36
pessoas, que seguiram
critérios previamente
estabelecidos. Um dos
principais foi o fato de o
julgador não conhecer o
autor, o que garantiu a
imparcialidade no jul-
gamento. Ao final do
processo, foram es-
colhidos 234 trabalhos
que estarão sendo apre-
sentados para os con-
gressistas e os demais
poderão ser vistos na
sessão de pôsteres.

Temas de Atualização

� Fratura Transcanteriana do Fêmur

� Fratura da Tíbia

� Lesões Traumáticas da Mão

� Fratura do Fêmur na Criança

C o n v i d a d o s   I n t e r n a c i o n a i s

Eugene Sherry
Austrália

Luis Valenzuela Gangas
Chile

Hans Fuchs
Inglaterra

Hartmuth Kiefer
Alemanha

Carlos Yaryes

Paraguai

Prudêncio de Pena

Uruguai

Regulo Millan
Venezuela

Adrião Proença

Portugal

Dia dos Comitês

O Dia dos Comitês está sendo considerado uma das grandes atrações do 35º CBOT. "O congresso
como um todo é voltado para o ortopedista generalista e por isso é fundamental destinar um período
para os comitês e sociedades de especialidades", afirmou Romeu Krause. O coordenador científico
do Dia dos Comitês, Rene Abdalla, disse que os comitês nunca tiveram uma participação tão ativa no
congresso anual da SBOT quanto neste ano. O encontro será no sábado, 1º de novembro, das 09h
às 15h. A programação foi definida pelos próprios comitês de especialidades da SBOT.

Temas oficiais

Ortopedia do Adulto
Ortopedia do Idoso
Ortopedia Pediátrica
Trauma em Ortopedia

Aaron Rosenberg
Adrian Graff
Michael Keating
W. Benjamin Kibler

EUA

Henri Bensahel
Vicent PointillardFrança

Antonio Pace

Itália



Jornal da SBOT

Membro da SBOT RECERTIFICADO!
Faça sua inscrição até 30 de setembro gratuitamente.
Para tanto, você tem de estar quite com a SBOT. Você irá
economizar R$ 270,00. As taxas para cursos, programação
social e outras não estão inclusas nesse benefício.

Envie seu e-mail: sbot@sbot.org.br8

Local

Recife

Porto de
Galinhas
Teatro
Guararapes
Recife

Recife

Atividades

City Tour - Passeio por Recife
a partir da Praia da Boa Viagem

Passeio para Porto de Galinhas

Solenidade de Abertura
Show com Alceu Valença
City Tour Cultural - Sítio histórico
de Olinda, Igrejas, Casas da Cultura
Recife Antigo - Passeio por um dos
pólos mais badalados da cidade

Horário

14h00

08h30

20h30

08h00

20h00

Data

29 de Outubro
Quarta-feira

30 de Outubro
Quinta-feira

31 de Outubro
Sexta-feira

Programação Social para acompanhantes e médicos
Valor: R$ 150,00

35O CBOT

Vá ao congresso e concorra

a dois Celta 0km
Vá ao congresso e concorra

a dois Celta 0km

A abertura do 35º CBOT vai acontecer no dia
30 de outubro, a partir das 20h30, no Teatro
Guararapes, com um show memorável de
Alceu Valença, um dos maiores ícones da
música popular brasileira. O músico vai
apresentar um repertório variado, com
sucessos antigos e os trabalhos mais recentes.

Jornal da SBOT
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Promove Eventos

(81) 3222-6581 / 3423-5245
Fax: (81) 3421-2165

promove.eventos@uol.com.br

Central de Eventos SBOT
Al. Lorena, 427 - 14º andar

CEP: 01424-000 - São Paulo - SP
Fone: 0800.55.72.68

(81) 3302.6222
Fax: (81) 3302.6255

 luck@luckviagens.com.br
www.luckviagens.com.br

ORGANIZAÇÃOAGENCIA DE TURISMO OFICIALINFORMAÇÕESREALIZAÇÃO

www.sbot.org.br

Taxas de Inscrição  Até 30/09     Após 30/09

Sócio recertificado quite Gratuita R$ 270,00

Sócio quite R$ 230,00 R$ 270,00

Aspirante quite R$ 120,00 R$ 150,00

Residente/Acadêmico* R$ 150,00 R$ 180,00

Profissional médico não sócio R$ 370,00 R$ 430,00

Outros profissionais* R$ 150,00 R$ 180,00

Cursos R$   40,00 R$   50,00

* Os inscritos nestas categorias deverão apresentar documentação
comprobatória na retirada de material.

 Entrada franca para todos.
Não perca esse espetáculo!

Show de ABERTURA
com Alceu Valença

Informações e adesões
com Eliana - 0800 557268

1º de Novembro
Sábado

Jantar dos Comitês

Recife, 29 de outubro a 1º de novembro
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Cirurgia do PéPé

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14o andar - São Paulo - SP 9

MURAL DAS REGIONAIS

No dia 28 de outubro de 2003
será realizado, como pré-
congresso, o II Simpósio

Combinado de Artroplastia, com as
presenças de Aaron  Rosemberg, Adrian
Graff e Fernando Sanchez, dos EUA.

MARANHÃO

Foi realizada em São Luís
a I Jornada Maranhense
de Cirurgia do Pé, nos dias

22 e 23 de agosto de 2003. O
evento contou com a participação
de Túlio Diniz Fernandes (SP) e foram
debatidos vários temas em cirurgia do
pé, como fraturas do tálus, do calcâneo,
hálux valgus e lesões desportivas, dentre
outras. A jornada contou com uma
expressiva participação de ortopedistas
e profissionais de áreas afins. A
organização coube a José Arthur P.
Milhomens e Marcelo de Almeida

Borges. O evento foi considerado
excelente pois abordou temas de
interesse de todos, comuns na prática
diária dos ortopedista, e muitos avanços
técnicos foram apresentados.

 José Wanderley Vasconcelos
Presidente SBOT MA

PERNAMBUCO

Defesa profissional  - Houve
participação efetiva da nossa regional
no Movimento Pró-dignidade Médica,
onde foi aprovado, em assembléia a
CBHPM,  da AMB/CMF, estando em
negociação com os planos de saúde,
sendo estabelecido o prazo de 45 dias
para implantação.

Otavio C. Borba
Presidente SBOT PE

A SBOT MG  estará realizando,
nos dias 26 e 27 de setembro, a
VI Jornada da Regional Biênio

2003/2004, em Pouso Alegre. O tema
central será Trauma dos Membros
Superiores e Inferiores.  Esta regional
estará lançando, em outubro de 2003,
a Revista Mineira de Ortopedia e
Traumatologia. Aqueles que se
interessarem em publicar artigos,
deverão enviá-los até 30/09/2003.
Finalmente informamos,que o XIV

MINAS GERAIS

OCurso "Técnicas Modernas e
Avanços da Cirurgia da Coluna
Vertebral", que tem o apoio da

Spine Society of Europe, será realizado
nos dias 21 e 22 de novembro, no Strean
Palace Hotel, em Ribeirão Preto. Para
esta edição o curso, que já é uma
tradição no calendário científico dos
especialistas da Coluna, contará com as
participações de Schlenzka, (Finlândia),
M. Krismer (Áustria) e H. Berk (Turquia).
A atividade é coordenada por
Helton Defino e tem isenção de inscrição
para os associados em dia com a
anuidade da entidade. Maiores
informações: (16) 633-0336 / 633-7559
(11) 3088-6615; www.coluna.com.br;
coluna@coluna.com.br.
A prova do Programa de fellowship 2004
da Spine Society of Europe, realizada em
parceria com a Sociedade Brasileira de
Coluna, está marcada para o dia 21 de
novembro, em Ribeirão Preto. O
candidato  deverá passar por uma prova

escrita objetiva, entrevista e  apresentar
trabalhos científicos em inglês, além da
análise do currículo.
Este importante intercâmbio da SBC é
destinado aos jovens associados da
Sociedade -  com menos de 40 anos de
idade até 31 de dezembro de 2003 -,
que  desejam a oportunidade de estagiar
em diversos centros de destaque no
estudo e no tratamento das patologias
da coluna vertebral na Europa. O
programa consta de uma permanência
de quatro semanas com todas as
despesas incluídas, com exceção da
passagem área.
A proficiência em inglês é pré-requisito
para a inscrição no processo seletivo do
Programa 2004 da Spine Society of
Europe.
Maiores informações: www.coluna.com.br
e www. eurospine.org.

 Sérgio Zylbersztejn
Diretor de Divulgação SBC

Na assembléia Geral Ordinária da
SBMCP realizada durante o XI
Congresso Brasileiro de

Medicina e Cirurgia do Pé em maio
passado, em Vitória, foi acolhida por
significativa maioria a proposta dos
sócios que integram o Comitê do Pé do
Rio Grande do Sul para a realização do
próximo Congresso de 2005 na cidade
de Gramado, sob a presidência de Egon
E. Henning.  A Comissão organizadora
proposta e aceita é a própria diretoria
do Comitê de Medicina e Cirurgia do
Pé. A cidade de Gramado já é bem
conhecida como centro de atração
turística da Serra Gaúcha, e dispensa
comentários. O congresso  será

realizado entre 21 e 23 de abril de 2005.
O local será o Hotel Serra Azul, de
situação bem central e dispondo de um
Centro de Convenções bem apropriado.
A programação científica será elaborada
em conjunto com a diretoria da SBMCP,
para que venha ao encontro dos
interesses dos associados e também
atraia ortopedistas e outros profissionais
médicos, bem como fisioterapeutas e
técnicos ortopédicos. A programação
social seguramente será também um
ponto alto, devendo satisfazer a todos
participantes, em especial aos
acompanhantes.

Egon E. Henning.
Presidente do CBMCP - 2005

Cirurgia da ColunaColuna

Congresso Mineiro de Ortopedia e
Traumatologia será realizado em São
Lourenço, nos dias 27,28 e 29 de Maio
de 2004. Desde já, convidamos nossos
colegas para participarem.

José Alexandre Reale Pereira
Presidente SBOT MG

ESPAÇO DOS COMITÊS
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Aliado a qual idade o
melhor preço do mercado

Entrega imediata para todo o Brasil

V  E  N  D  A
S0800.7019180

0800.482828

Importador  para  o  Bras i l :

F A I X A  S I N T É T I C A  P A R A  M O L D A G E M  O R T O P É D I C A

Classificados

Treinamento em ombro, mão, joelho,
coluna e trauma ortopédico em serviço
de referência de Passo Fundo, RS.
Informações: Ana Paula (054) 311-1933
apboscato@annex.com.br

TARO: prova de alto nível
No último dia 13 de agosto os

121 serviços de residência
credenciados pela SBOT

mobilizaram-se para a realização do
TARO, prova que serve de preparação
para a obtenção do Título de
Especialista em Ortopedia e
Traumatologia (TEOT). "A prova é
obrigatória aos residentes dos
serviços credenciados da SBOT, mas
pode ser realizada, também, por
residentes de outros serviços e outros
profissionais", informou o secretário-
executivo da CET, Jair Ortiz.
O exame segue o mesmo padrão do
TEOT e o aluno deve responder certo,

errado ou não sei. "Procuramos gerar
questões com certo grau de
controvérsia e provocar o aluno para
que ele busque a alternativa correta
na literatura e discuta a questão com
seus orientadores", esclareceu.
A CET gasta de quatro a seis meses
do ano preparando a prova, que é
aplicada no mesmo dia e horário em
todo o Brasil. "O retorno que
recebemos, tanto dos alunos quanto
dos preceptores foi muito satisfatório.
A CET está aberta a todos os serviços
de residência e nosso objetivo é que
esse contato seja cada vez maior",
finalizou.

alto nível
N

Já estão abertas as inscrições para os Prêmios Anuais da SBOT. Os
concorrentes poderão inscrever-se com mais de uma obra em qual-
quer das quatro categorias: Ortopedia Geral (Prof. Luiz Resende

Puech), Estudo Clínico (Prof. Bruno Maia), Pesquisa (Prof. Gastão Veloso)
e Criatividade (Prof. Orlando Pinto de Souza). Os trabalhos devem ser
enviados para a secretaria da Comissão de Educação Continuada e
Pesquisa da SBOT, situada à Alameda Lorena, 427 - 14º And. - São
Paulo - SP - CEP: 01424-000. Os vencedores de cada categoria receberão
um prêmio de R$ 1.000,00, que será entregue durante o 35º CBOT. O
regulamento completo pode ser solicitado junto à secretaria da CEC
através do telefone 0800 557268, com Fabiana.

J
CEC abre inscrições para os Prêmios Anuais da

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Vendo clínica ortopédica em local nobre
da zona leste de São Paulo, com diversos
convênios. Estudo propostas.
Contato: (11) 9951-2836 com Orlando
orlandoromano@uol.com.br

P r ê m i o s   A n u a i s
SBOT 2003

P r ê m i o s   A n u a i s
SBOT 2003

Opresidente da SBOT, José
 Sérgio Franco, anunciou a
criação de uma comissão

específica para assessorar e estimular a
criação de temas livres. A Comissão de
Temas Livres SBOT é presidida por Luiz
Carlos Sobania, tendo como secretário
Marcelo Mercadante, e é composta por
ex-membros e atuais membros da CEC,
critério adotado por unanimidade pela
diretoria da SBOT. A nova comissão não

AComissão de Educação
Continuada já definiu os
critérios para a escolha dos

examinadores e observadores do exame
para obtenção do Título de Especialista
em Ortopedia e Traumatologia, que
acontecerá em janeiro do próximo ano,
em Campinas, interior de São Paulo:
Para observadores é preciso ser membro
titular da SBOT há mais de cinco anos,
ser recertificado pela SBOT, ter sido

Otrabalho exaustivo da
Comissão de Educação
Continuada resultou em uma

programação intensa,
com diversas publicações
voltadas para a
atualização permanente
dos ortopedistas. Um bom
exemplo é a elaboração
de Casos Clínicos em
Ortopedia, distribuídos
diretamente nos consul-
tórios médicos, além de
materiais contendo informações
para os pacientes. A mais nova
empreitada da CEC nesse sentido é a

Revista de Atualização em Ortopedia,
que já conta com três exemplares

finalizados, e que deverão começar
a ser distribuídos neste semestre. A

revista é coordenada pelo
presidente da CEC,
Osvandré Lech e os demais
membros da comissão
formam o conselho editorial.

"Esse é um projeto
que já engrenou.

Nosso objetivo é
distribuir quatro

edições em 2003 e seis
edições no próximo ano"
informa Osvandré Lech.

terá a função apenas de aprovar ou
reprovar os temas livres inscritos nos
eventos oficiais. Segundo o presidente da
SBOT o objetivo maior será estimular a
produção de trabalhos de maior
relevância do ponto de vista científico.
"A partir de agora esta comissão será
responsável pela avaliação de todos os
temas-livres no âmbito da SBOT, inclusive
aqueles que serão apresentados durante
o 35º CBOT", esclareceu.

indicado pelo chefe de um serviço
credenciado e fazer parte de um serviço
credenciado.
Os examinadores devem ter sido
observadores em exames anteriores,
serem recertificados pela SBOT, terem
preenchido o recadastramento da CET,
fazerem parte de um serviço cre-
denciado e terem tido desempenho
adequado nos exames de TEOT
anteriores.

CET define critérios
para TEOT

CET define critérios
para TEOT

SBOT cria comissão
de temas livres

SBOT cria comissão
de temas livres

TARO

A CEC e a ATUALIZAÇÃOATUALIZAÇÃOCEC



11Agosto/2003

Editor-Chefe
George Bitar

Conselho Editorial
Carlos Giesta

Cláudio Santili

George Bitar

José Alberto Dias Leite

José Sérgio Franco

Karlos Celso de Mesquita

Luiz Carlos Sobania

Márcio Ibrahim de Carvalho

Marcos E. Musafir

Osmar Pedro de Arbix Camargo

Osvandré Canfield Lech

Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho

Projeto e Execução
In Focus Marketing Ltda.

PABX: (011) 295-8115

E-mail: in.focus@uol.com.br

Administração
Dércio Anieri

Projeto Gráfico
Vando Araújo

Jornalista Responsável
Adimilson Cerqueira

MTb 21.597-SP

Fotolito e Impressão
Van Moorsel, Andrade & Cia. Ltda.

Tiragem
8.000 exemplares

Periodicidade Mensal

Os artigos assinados não

representam, necessariamente, a

posição da diretoria da entidade.

É permitida a reprodução de

artigos, desde que citada a fonte.

Presidente
José Sérgio Franco

Vice-Presidente

Glaydson Gomes Godinho

1º Vice-Presidente

Neylor Pace Lasmar

2º Vice-Presidente

Walter Manna Albertoni

Secretário-Geral

Moisés Cohen

1º Secretário

Sérgio Luiz Checchia

2º Secretário

Osvandré Luiz Canfield Lech

1º Tesoureiro

Marcos Esner Musafir

2º Tesoureiro

Olavo Pires de Camargo

Presidente do XXXV CBOT-2003

Romeu Krause

DIRETORIA 2003

Visite o seu portal www.sbot.org.br 11

AGENDA

E V E N T O S  2 0 0 3
04 a 06

Congresso Brasileiro da Soc. Bras. de Patologia do Quadril
Rio de Janeiro / RJ - Fone: (21) 2543-3844

14 a 17
12th. International Symposium on Limb Salvage
Rio de Janeiro / RJ - Fone: (11) 5052-3507

29 a
01/11

35.º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Recife / PE - Fone: (81) 3222-6581/3421-5245

21 a 22
III TROIA - Soc. Bras. de Ortopedia Pediátrica
Campinas / SP - Fone: (11) 3887-7772

04 a 06
IV Congresso Paranaense de Ortopedia e Traumatologia
XII Encontro Hein/Rucker da SBOT-PR
Curitiba / PR - Fone: (41) 262-8023

No
v

Se
t

Ou
t

De
z

IX Congreso Sudamericano de Hombro y Codo / II Congreso
Chileno y Jornadas Reahabilitacion de Hombro
Santiago - Chile
Secretaria SCHOT - Fone: 56-2-207-2151

09 a 11

CARTAS

São Paulo, 01 de Setembro de 2003

Ilmo. Sr.
Dr. José Sérgio Franco
Presidente da SBOT

Vimos à presença de V.sa. manifestar nosso
descontentamento em relação ao Editorial do Jornal desta
entidade, nº 42, de julho, intitulado "Qual é o melhor
convênio", o qual faz alusão à ACOESP. No início da
matéria, fica evidenciada a intenção de diferenciar os
médicos, separando aqueles que têm clínicas ou
consultórios dos demais. Engana-se o autor, pois a
realidade é a mesma para todos, qual seja, a questão dos
honorários. Este problema é de toda a classe. Ao que
parece, o desconhecimento do que está ocorrendo nos
processos que envolvem o trabalho médico e seu mercado
é total. Igualmente esqueceu que a aceitação de pacotes
ou de consultas a preço baixo é responsabilidade de toda
a classe médica, incluindo-se aí as entidades
representativas, que deixaram de defender as questões de
mercado envolvidas no problema. É por isto que nos
debatemos, depreendendo-se do texto em análise que
seremos todos empregados de alguma instituição, sem
diferença.  Convém lembrar que a ACOESP sempre tentou
mostrar à SBOT e às demais entidades que a essência do
problema está no mercado. Porém, mesmo em 1994,
quando passou a fazer  parte da Central de Convênios da
SBOT, jamais foi ouvida com atenção ou compreendida,
inclusive pela Defesa Profissional da SBOT, com a qual
fazia interface naquela Central. Na verdade, não existem
convênios melhores ou piores, já que todos se baseiam na
tabela da AMB de 1990, com pequenas alterações para
baixo ou para cima. Nenhum paga o preço justo. E afinal,
o que é preço justo? Nem médicos, nem entidades
conseguiram definir o preço justo. Só temos certeza de
que a remuneração justa numa cidade do interior da Bahia
não pode ser o mesma no Rio de Janeiro. É preciso que
fique claro que os empresários que contratam serviços
citados no texto visam custos. Exatamente como fazem os
médicos ao reivindicar melhores honorários. De que
adianta festejar vitória no aumento da consulta de R$ 25,00
para R$ 30,00 ? Para a ACOESP é o mesmo que "tampar
o sol com a peneira". Então, que solução podemos dar? A
solução não está nas atitudes da SBOT nem da ACOESP, e
sim na modificação da problemática econômica que
envolve os mecanismos de financiamento da atividade
médica e deve entendida na realidade conjuntural e
estrutural que envolve a medicina como profissão e negócio.
Para a ACOESP o problema é cultural, pois percebe que a
classe médica brasileira tem constrangimento em entender
que o exercício da medicina também embute um negócio
em si. Afinal, é da profissão que o médico tem que sustentar
seus filhos e pagará suas contas como qualquer outro
profissional. A diferença é que os médicos são os únicos
que ainda aceitam ser remunerados por algo que pode
ser chamado de lista, tabela ou classificação hierarquizada,
sempre a preços vis. Sr. Presidente, a ACOESP sempre esteve
e está disposta a colaborar com a SBOT e demais
sociedades. A ACOESP tem seu trabalho reconhecido pelos
médicos do Estado de São Paulo, que há mais de 20 anos
a prestigiam e à apóiam, entendendo o que a mesma
pretende. Criticar e promover a discórdia entre os
ortopedistas não levará a nada, assim como a união até o
presente momento parece impossível. Só nos resta trabalhar
e respeitarmo-nos mutuamente, compreendendo para que
servem as iniciativas que cada grupo tenta promover. É
com base nesta premissa que nós gostaríamos de explicar
que a pesquisa realizada pela ACOESP  em  2000, cujo
resultado visou os melhores convênios, foi fruto de uma
estratégia. Concebeu-se que prestigiar os melhores, ao
invés de uma vez mais falar dos piores, iria causar surpresa
nos não classificados e gerar por parte deles interesse em
melhorar para uma futura avaliação, fato que efetivamente
ocorreu. Por outro lado, nova pesquisa está sendo realizada
com o objetivo de classificar todas as operadoras de planos
de saúde, oferecendo subsídios aos médicos na orientação
de seus pacientes. Sr. Presidente, diante dos fatos relatados
a ACOESP solicita o seu direito de resposta no mesmo
espaço utilizado para o editorial, a fim de que não pairem
dúvidas sobre sua competência.

Cordialmente,
Luiz Carlos Gracitelli

Presidente

Como autor do editorial que gerou esta carta, devo dizer
que em nenhum momento ataquei ou menosprezei a Acoesp.
Minha posição é conclamar todos os médicos a participarem
da implantação da Classificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos e considerei inoportuna a escolha
do melhor convênio neste momento. Basta ler novamente o
Editorial.

George Bitar

ACOESP
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36º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Rio de Janeiro / RJ - Fone: 0800 557268

www.limatur.com
E-mail: limatur@limatur.com
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NASS - 18º CongressoAmericano de Coluna

SAN DIEGO (USA) – de 21/10 a 25/10/03

Preços a partir de US$ 990,00
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CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROCIRURGIA

• PACOTE DE
a partir de

PORTO DE GALINHAS(Recife)
de 04/11 a 08/11/03

7 DIAS
R$ 988,00

(vôo fretado) • PACOTE DE
a partir de

4 DIAS
R$ 1.512,00

(vôo regular)

.

.

O pacote inclui:
- passagem aérea São Paulo / San Francisco,
em classe econômica

- 5 noires de hotel com taxas inclusas
- seguro viagem Assist-Card

PREÇOS A PARTIR DE:
US$ 1.042,00

AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS

71st ANNUAL MEETING - San Francisco - California

RECIFE - de 29/10 a 01/11/03

PREÇOS SUPER PROMOCIONAIS

• PACOTE DE
a partir de

7 DIAS
R$ 958,00

(vôo fretado) • PACOTE DE
a partir de

3 DIAS
R$ 1.245,00

(vôo regular)

PREÇOS POR PESSOA EM APTO. DUPLO SAINDO DE SÃO PAULO

Critérios para inclusão de eventos na agenda do jornal: eventos oficiais SBOT,
regionais, comitês e internacionais.

Acesse a agenda completa dos eventos programados no portal www.sbot.org.br
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AClassificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos
Médicos 2003, editada pela

Associação Médica Brasileira (AMB) e
corroborada pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM), consta de 14 portes,
cada um com os itens a, b e c, que
correspondem a um porte de ato
cirúrgico. No caso da ortopedia, os atos
cirúrgicos são agrupados em sistema
músculo-esquelético e articulações.
A ortopedia é a especialidade que tem
o maior número de procedimentos,
classificados de acordo com sua
complexidade e com o tempo
necessário para sua realização, além
de levar em conta, também, a
possibilidade de complicações, inclusive
legais. A classificação foi elaborada
pela AMB durante três anos e contou
com a participação ativa de todas as
sociedades médicas.
A classificação diz respeito apenas aos
procedimentos realizados em
acomodações hospitalares coletivas, ou
seja, em enfermarias. Alguns itens
chamam a atenção:
� Os procedimentos praticados em
caráter de urgência/emergência terão
um acréscimo de 30% nos fins de
semana, feriados ou no período
noturno. O médico precisa lutar para
que isso seja implantado;
� A vídeo-endoscopia, tanto cirúrgica

quanto diagnóstica, paga uma vez e
meia o procedimento tradicional;
� Nos planos superiores ofertados pela
operadoras, o médico tem direito de
cobrar o dobro daquilo que está
previsto;
� Haverá uma re-
visão anual dos
valores  de proce-
dimentos, ou seja,
quando o convênio
receber o aumento
autorizado pelo
governo, terá de
repassá-lo ao mé-
dico e esta é uma
grande conquista.
Fiz alguns cálculos e
houve um aumento
em torno de 60% a
80% em relação às
tabelas atuais. Há
p r o c e d i m e n t o s
cujos valores foram
bastante elevados,
assim como outros
que ficaram muito próximos aos pra-
ticados atualmente. De uma maneira
geral os valores são bastante razoáveis,
e não vão levar nenhum convênio à
falência, mas certamente vai evitar a
falência de muitas clínicas.
A consulta teve um valor fixado em
R$ 42, com uma variação de 20% para

mais ou para menos,
dependendo da região onde for
realizada. Há locais no Brasil em que o
valor da consulta particular é inferior a
isso e não podemos exigir que se cobre

um valor acima do
que paga o con-
vênio médico.
Além disso, a
fixação de um
valor único ca-
racterizaria a
prática de cartel,
que é proibida
por lei.
Um dos detalhes
mais interessantes
é que temos muitos
p roced imen to s
parecidos com um
só código.
Portanto, acabou-
se aquela história
de ser preciso  pro-
curar milhares de
códigos. Fiz um

levantamento em fratura de fêmur. Na
prótese parcial, por exemplo, as tabelas
anteriores possuem os mesmos valores
praticados em 1992, mas com a nova
classificação houve um aumento pro-
porcional de 30% a 60%. Isso é
importante porque associou-se ci-
rurgias e procedimentos com a

mesma complexidade num só
porte. Ao pesquisar uma fratura
de cotovelo (tratamento cirúrgico)
na nova classificação, o colega
vai descobrir que esse procedimento
é classificado no porte 7A, cujo
valor é R$ 260,00. Os valores não
estão publicados dentro da
classificação, mas numa relação à
parte.
A Classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Médicos
está sendo bem aceita porque
foi muito bem feita tecnicamente.
Um detalhe importante é que
há possibilidade de se rever, dentro
de seis meses, eventuais erros,
como valores inexatos ou proce-
dimentos inexistentes. Este será um
trabalho de rotina dentro da AMB.
Por isso, se eventualmente os
colegas encontrarem alguma falha,
devem encaminhá-la para a SBOT
e nós a discutiremos com a AMB.
Evidentemente a implantação da
classificação depende estritamente
do colega. As entidades fazem o
esforço, mas na prática, quem a aplica
é o colega.

George Bitar
Presidente Comissão
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